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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby
strategie
1.1

Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–
2027

Od předchozí verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020 (dále jen SCLLD
2014-2020) došlo ke změnám hranic území MAS1 Mezi Hrady. Do území MAS již nespadají obce
Ptice a Úhonice, které ukončily své členství a nově pro období 2021–2027 vstoupily do MAS
Jihozápad. Naopak se území rozšířilo v březnu roku 2019 o obec Bratronice a v roce 2020 se do
území MAS začlenila obec Běleč. Tyto dvě obce nebyly v období 2014–2020 součástí žádné MAS
pro realizaci SCLLD.
Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Mezi Hrady 2021-2027
Kód obce

Název obce

NUTS4/LAU1
(okres)

Počet obyvatel k
31. 12. 2019

535010

Běleč

Kladno

326

18,474676

532142

Bratronice

Kladno

923

15,629302

531081

Broumy

Beroun

974

28,58484

532215

Červený Újezd

Praha-západ

1434

5,339716

531219

Hředle

Beroun

391

12,352138

531227

Hudlice

Beroun

1225

20,752101

531243

Hýskov

Beroun

1951

6,403805

533670

Chrustenice

Beroun

983

6,725495

531294

Chyňava

Beroun

1851

37,939305

531375

Kublov

Beroun

671

6,277237

533602

Nenačovice

Beroun

279

3,980495

531596

Nižbor

Beroun

2082

28,011143

531600

Nový Jáchymov

Beroun

695

4,969859

531669

Otročiněves

Beroun

517

4,264933

599433

Svárov

Kladno

608

4,210208

531791

Svatá

Beroun

523

5,497636

533106

Trubín

Beroun

504

3,722789

531880

Trubská

Beroun

185

1,846418

531944

Vráž

Beroun

1193

6,314343

599417

Železná

Beroun

283

4,012563

Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+,
https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas

1

Rozloha obce
(km2)

Data

ČSÚ

pro

MAS:

MAS = Místní akční skupina
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1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS
Tato Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027 je zpracována pro území MAS
Mezi Hrady, z. s., které se skládá z dvaceti obcí. Celková rozloha řešeného území je 225,31 km 2 a
průměrná hustota obyvatelstva k 31. 12. 2019 činila přibližně 78 obyvatel/km2. Administrativní
příslušnost MAS je NUTS II Střední Čechy a zasahují do něj okresy Beroun, Kladno, Praha-západ.
Začleněné obce v rámci MAS spadají do obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Beroun,
Černošice, Hořovice a Kladno.
MAS Mezi Hrady je rozsáhlé území z části náležící do CHKO Křivoklátsko. Jedná se o území vedoucí
směrem od Hlavního města Prahy na jihozápad při pravé straně dálnice D5 vedoucí směrem na
Plzeň, jehož ohraničení je velmi členité. Katastrální území jednotlivých obcí na sebe navazují, tudíž
je území MAS prostorově integrovaným územním celkem ležící v CHKO Křivoklátsko podél jeho
východní a jihovýchodní hranice. Na severu a severozápadě tvoří přirozenou hranici území řeka
Berounka. Vzájemná komunikační propojenost obcí je ztížena kopcovitou krajinou, čímž je
způsobena relativní izolovanost jednotlivých skupin obcí spadajících do MAS Mezi Hrady.
Charakter obcí je úzce provázán s charakterem okolní krajiny.
V žádné z obcí s výjimkou Nižboru (Rückl Crystal, a. s. – sklárna) a Otročiněvsi (SAVEA, spol. s r. o.
– strojírenský, plastikářský závod) se nenachází velký podnik, který by výrazněji ovlivňoval
zaměstnanost v MAS.
Potenciálem území MAS Mezi Hrady je zcela jistě příroda (hluboké smíšené křivoklátské lesy,
povodí řeky Berounky, skalní buližníkový masív Vraní skála na Svaté a Hudlická skála či rybníky
v Novém Jáchymově) a také historické zajímavosti, například Nižborský zámek, Keltské opidum
ve Stradonicích, zřícenina hradu Jenčov v Bělči, rodný dům Josefa Jungmanna v Hudlicích,
památník Josefa Leopolda Zvonaře v Kublově a Františka Nepila v Hýskově.

1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS

Jak je již uvedeno v kapitole 1.1, tak hranice území se pro období 2021–2027 oproti předchozímu
období změnily. Obce Ptice a Úhonice přešly pro nové období do MAS Jihozápad. Naopak v roce
2019 se zapojila obec Bratronice a v roce 2020 se začlenila obec Běleč.
Obrázek 1 Území působnosti MAS Mezi Hrady s vyznačením hranic obcí (noví členové vyznačeni

oranžovou barvou)

Zdroj: vlastní zpracování v GIS
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Obrázek 2 Území působnosti MAS Mezi Hrady v kontextu regionů NUTS2

Zdroj: vlastní zpracování v GIS
Obrázek 3 Obrázek 2 Území působnosti MAS Mezi Hrady v kontextu regionů NUTS2-detail

Zdroj: vlastní zpracování v GIS

1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1

Popis historie a zkušeností MAS

Spolupráce v území se datuje již do roku 1996, kdy vzniklo Regionální sdružení Křivoklátsko,
v rámci něhož spolupracovaly obce s podnikateli a aktivní veřejností. Postupně se zapojovaly další
obce, podnikatelé i NNO. Přímým předchůdcem současné MAS byl Mikroregion Hudlice, který
vznikl jako zájmové sdružení právnických osob. Zakládajícími členy tohoto sdružení byly obce
Broumy, Hředle, Hudlice, Hýskov, Kublov, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Svatá a Železná.
Během října 2001 bylo zájmové sdružení právnických osob přetransformováno na Dobrovolný
svazek obcí Mikroregionu Hudlice. V roce 2003 byl upraven název na Mikroregion Hudlicko a v
tomto roce se přidaly obce Trubín a Trubská. Nejvýznamnějším důvodem pro založení
mikroregionu byla snaha o společné, komplexní a ekonomicky výhodné řešení problémů, kterými
jsou zatíženy všechny obce mikroregionu, a které byly podrobně popsány v rozvojové strategii
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mikroregionu. Důležitým impulsem pro Mikroregion bylo spuštění programu SAPARD (Special
Accession Programme for Agriculture and Rural Development, tj. Speciální předvstupní program
pro zemědělství a rozvoj venkova), který byl několika obcemi Mikroregionu využit.
Obce Mikroregionu se koncem roku 2012 rozhodly založit MAS a první zasedání proběhlo
22. ledna 2013. Od tohoto zasedání nese MAS název „Mezi Hrady”. Zakládajícími členy byl svazek
obcí Mikroregionu Hudlicko, Občanské sdružení Pohoda, TJ Sokol Nižbor, TJ Sokol Hudlice, FK
Stejstav Hýskov, Sbor dobrovolných hasičů Broumy, Občanské sdružení Trubín, TJ Sokol Kublov,
Vrba-elektro, s. r. o. a ART elektro, spol. s r. o. Zakládající členové jsou až na Občanské sdružení
Trubín a Vrba-elektro, s. r. o. stále právoplatnými členy. V průběhu fungování MAS se do ní
postupně začlenily další obce: Běleč, Bratronice, Červený Újezd, Chrustenice, Nenačovice, Svárov,
Vráž a Chyňava, která MAS Mezi Hrady poskytla své katastrální území. Součástí MAS byly i obce
Březová, Bzová a Točník, které z MAS Mezi Hrady, z. s. vystoupily v roce 2015. Obce Ptice
a Úhonice, které byly součástí strategie v předchozím období, přešly pro nové období do MAS
Jihozápad.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Hrady na období 2014 – 2020 byla
schválena 14. prosince 2017.
Územní působnost MAS Mezi Hrady v programovém období zahrnovala 23 obcí, ale počátkem
období, konkrétně v roce 2015, 3 obce spolupráci ukončily (Bzová, Březová a Točník – nyní v MAS
Karlštejnsko, z.ú.). Po zbytek období se územní působnost MAS ustálila na 20 obcích
a pro období 2021 – 2027 zůstává počet obcí stejný, tj. 20. Došlo však k přechodu obcí Ptice
a Úhonice pro nové období do MAS Jihozápad a k přistoupení nových členů – obce Bratronice
a Běleč. Ptice a Úhonice se začlenily do vedlejší MAS Jihozápad z důvodu bližšího napojení na
okolní obce. Naopak v roce 2019 se zapojila obec Bratronice a v roce 2020 se začlenila obec Běleč.

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD
MAS Mezi Hrady pro získání dat využila více možností zapojení místní komunity pro tvorbu SCLLD
na období 2021–2027. První metodou byly individuální rozhovory se starosty a zástupci
jednotlivých zapojených obcí, které probíhaly v období od 25. 9. 2020 - 19. 10. 2020. Rozhovory
se týkaly především hlavních priorit dané obce, a také silných a slabých stránek, případných
příležitostí a hrozeb týkajících se jednotlivých oblastí. Dne 25. 10 2020 byla spuštěna další metoda
pro získání dat, jíž byla metoda anketního šetření na webu MAS a bylo ukončeno 15. 10. 2020.
Dotazníkové šetření bylo rozděleno do tří verzí pro: veřejnost, spolky a NNO, pro podnikatele.
Aktualizovaná SWOT analýza, strategické cíle a opatření, stanovení rozvojových potřeb,
zpracování „Logframe2“ pro nové období 2021+ bylo představeno na webových stránkách MAS
Mezi Hrady. Členové spolku byli informování o přípravě SCLLD21+, 1. části v rámci Valné
hromady, která proběhla formou per rollam 4. – 16.12.2020 (usnesení č. 6/2/2020). Od 11.1. 24.1.2021 bylo na webových stránkách spuštěno připomínkovací řízení. Druhá fáze veřejného
projednání celkového návrhu dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na
období 2021–2027 MAS Mezi Hrady – Koncepční část, verze 01“, byla uskutečněna v 05/2021.

2

Logframe = logický rámec
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Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD
Metoda zapojení
Individuální rozhovory se starosty obcí v území působnosti MAS,
včetně sběru projektových záměrů
Anketní šetření na webu MAS (dotazník online pro cílové skupiny:
veřejnost, spolky a NNO, podnikatelé)
Zveřejnění návrhu Koncepční části strategie
(část aktualizace SWOT analýzy, strategických cílů a opatření a
stanovení rozvojových potřeb)
Zapracování připomínek, dopracování povinných a nepovinných
příloh, doplnění analytických a statických dat
Veřejné projednání návrhu strategie
(komplexní dokument „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
na období 2021–2027 MAS Mezi Hrady – Koncepční část, verze 01“
Schválení aktuální podoby Strategie před
odevzdáním, valná hromada

Datum (období) provedení
25. 9. 2020 – 19. 10. 2020
25. 9. – 15. 10. 2020
12/2020-01/2021
02-04/2021
27.5.2021
24.6.2021

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů
Záznamy o zapojení komunity a relevantních aktérů z území MAS Mezi Hrady do tvorby strategie
CLLD
je
uložen
na
tomto
odkazu:
https://www.mezihrady.cz/mas-mezi-

hrady/dokumenty/strategie-sclld-2014-2020/strategie-sclld-2021-2027/
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2. Analytická část
2.2

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území
působnosti MAS

Zastřešujícím hlavním „cílem“ CLLD územím MAS Mezi Hrady, z. s. je „Zlepšení kvality života
v obcích řešeného území“ za účelem udržení obyvatelstva v obcích řešeného území (zamezení
odlivu do větších měst) a z tohoto „hlavního cíle“ vycházejí následující rozvojové potřeby.
Rozvojová potřeba A. „Zvýšení bezpečnosti dopravy“
Tato rozvojová potřeba je velmi důležitou součástí rozvoje území MAS. Týká se přímo obyvatel na
daném území i projíždějících návštěvníků. Je přímo vázána na potřebu investic. Ke zvýšení
bezpečnosti dopravy je důležité zajištění kvalitních komunikací uvnitř i vně obcí. Ve většině obcí
daného území nejsou komunikace v příliš dobrém stavu a vzhledem k chybějícím chodníkům je
tak ohrožena právě jejich bezpečnost. Uvnitř obcí souvisí bezpečnost dopravy zejména
s budováním chodníků, souvisejících zastávek autobusové dopravy a také prvků jako jsou
bezpečná místa pro přecházení pro chodce v exponovaných místech v obcích, kvalitní dopravní
značení zajišťující plynulou dopravu či možné omezení rychlosti v nebezpečných místech jako
jsou přechody u školských zařízení nebo v místech se zvýšenou koncentrací obyvatel. Investice do
zkvalitnění povrchů komunikací a vybudování chodníků uvnitř obcí jsou ale také závislé na
budování další infrastruktury v rámci obcí, jako je budování kanalizace. Bez dokončení této
infrastruktury by bylo nehospodárné provést celkové rekonstrukce komunikací. Vně obcí je pak
potřeba investic do rekonstrukce povrchů komunikací, ale také do propojování obcí
cyklostezkami či stezkami pro chodce, tak aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků provozu.
Naplnění dané potřeby napomůže zlepšit bezpečnost všech účastníků dopravy, a to zejména
obyvatel obcí v území, a to jak uvnitř, tak vně obcí.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba investic do komunikací uvnitř i vně obcí
Potřeba investic do budování chodníků a souvisejících zastávek autobusové dopravy
Potřeba investic do budování cyklostezek
Potřeba investic do dalších bezpečnostních prvků v dopravě

Rozvojová potřeba
infrastruktura“

B.

„Vodohospodářství

a

odpadové

hospodářství,

technické

Rozvojová potřeba týkající se vodohospodářství, odpadového hospodářství a technické
infrastruktury je taktéž důležitou součástí v rámci rozvoje území MAS. Tato potřeba se týká přímo
obyvatel žijících v území. Zejména pak odpadové hospodářství přímo souvisí s kvalitou životního
prostředí v území a investice do něj tak přímo ovlivňují kvalitu života. Zlepšení situace
vodohospodářské, odpadové a technické infrastruktury je tedy navázáno na potřebu investic. Bez
rozvoje infrastruktury není možné, aby se obce v území dále rozrůstaly. Vzhledem ke změnám
klimatických podmínek je i důležitý rozvoj vodohospodářství související se zadržováním vody
v krajině a hledání alternativních zdrojů pitné vody. S rozvojem technické infrastruktury souvisí
i budování sběrných dvorů/sběrných míst/kompostáren, jejichž zřízení či modernizace pak
částečně snižuje potenciál nelegálně vytvořených skládek odpadu na území MAS. Nezbytné je i
zlepšovat systém nakládání s odpady či snižovat energetickou náročnost budov či jiných zařízení.
Naplněním této potřeby dojde ke zvýšení komfortu a kvality života obyvatel v obcích celého území
MAS Mezi Hrady, z. s.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba zadržovat vodu v krajině
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-

Potřeba investic do budování kanalizace v obcích včetně přípojek
Budování sběrných dvorů/sběrných míst
Budování a využití modernějších technologií při sběru a shromažďování odpadu
Budování veřejného osvětlení na solární energii
Budování vodovodů

Rozvojová potřeba C. „Zajištění dostupnosti „kvalitního“ vzdělávání“
Zajištění vzdělávání, resp. povinné školní docházky, je v gesci obcí. Ve většině obcí fungují
mateřské školky a v méně než polovině pak základní školy. Vzhledem k demografickému vývoji
v území, kdy se zvyšují v důsledku kladných migračních a přirozených přírůstků počty obyvatel
ve věku 0-14 let se zdá, že stávající kapacity těchto vzdělávacích zařízení budou v dohledné době
nedostačující. Obce, které v tuto chvíli nezřizují MŠ, tak o ni usilují a v některých obcích (vzhledem
k počtu dětí) je prioritou budování ZŠ nebo alespoň rozšíření stávajících zařízení. S kvalitním
vzděláváním také souvisí modernizace MŠ i ZŠ a zajištění vybavení tak, aby bylo podáváno
vzdělávání kvalitní a moderní formou. I naplnění rozvojové potřeby C. je tak odvislé od zajištění
či získání investičních prostředků. Naplněním této potřeby tak dojde nejen k zajištění kvalitního
a dostupného vzdělávání, ale také ke komfortnějšímu životu v území.
Dílčí potřeby:
-

-

Potřeba rozvoje a zlepšení vybavení stávajících školských zařízení vč. doprovodné
infrastruktury (MŠ i ZŠ)
Potřeba investic do zvýšení kapacit MŠ:
o budování nových MŠ
o přístavba či rekonstrukce stávajících
Potřeba investic do zvýšení kapacit ZŠ:
o budování nových ZŠ
o přístavba či rekonstrukce stávajících

Rozvojová potřeba D. „Zajištění možností komunitního setkávání a rozvoje spolkové
činnosti“
Potřeba zajištění možností komunitního setkávání a rozvoje spolkové činnosti vede ke zlepšení a
rozvoji sociálních kontaktů v jednotlivých obcích, ale také mezi obcemi v území MAS. V některých
obcích neexistuje možnost setkání občanů v uzavřeném prostoru, a to z důvodu absence
vyhovujících prostor vhodných pro komunitní aktivity. Rozvoj komunitního setkávání a spolkové
činnosti pak úzce souvisí s podporou obyvatel obcí k tomu, aby do svých domovů nedojížděli
pouze „přespat“ z místa výkonu práce ve větším sídle, ale aktivně se účastnili života v území a
docházelo tak k rozvoji sociálního života. Naplněním této potřeby tak dojde k rozvoji sociálních
kontaktů na území MAS.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba investic do vybudování místa pro setkávání občanů
Potřeba investic do komunitních center

Rozvojová potřeba E. „Směřování ke „smart“ obcím“
Tato rozvojová potřeba vychází z celkové digitalizace a automatizace, kterou nabízí moderní
technologie dnešní doby. Potřeba je taktéž vázána na potřebu investic do infrastruktury, která
směřuje k takzvaným „smart“ obcím. Potřeba je částečně závislá na digitalizaci veřejné správy,
která všem občanům obcí poskytuje stejné podmínky pro zajištění jejich potřeb. Samotný smysl
„smart“ obcí není ale jen v digitalizaci, ale bere ohledy na životní prostředí a snaží se dosáhnout
udržitelného rozvoje v obcích. Naplněním této potřeby dojde k zajištění digitalizace veřejné
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správy v území a také podpoře udržitelného rozvoje v území, čímž se zvýší kvalita a komfort života
obyvatel MAS.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba investic do eGovernmentu
Zajištění udržitelného rozvoje v obcích
Potřeba investic do obnovitelných zdrojů
Potřeba investic vedoucí ke snížení energetické náročnosti

Rozvojová potřeba F. „Zlepšení kvality, dostupnosti a rozsahu poskytované zdravotní péče“
Nabídka zdravotních a s tím souvisejících sociálních služeb v území působnosti MAS je relativně
omezená, byť se v území nachází početná a relativně rozmanitá škála cílových skupin. V území se
dokonce nevyskytuje žádné sídlo ani žádná provozovna sociální služby. Potřeba je v oblasti
investic do infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, tak také na zajištění financování jejich
provozu. Zdravotní péče je poskytována pouze v části obcí v území, které tak jsou přirozenými
spádovými obcemi pro další obce v okolí. Bohužel dostupnost zařízení poskytujících komplexní
zdravotní péči je pro dané území velmi problematická, hlavně z důvodu nedostatečné dopravní
dostupnosti. Naplnění dané potřeby napomůže zlepšit dostupnost potřebných zdravotních služeb
pro obyvatele a zvýší kvalitu života obyvatel.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba investic do zajištění dostupnosti zdravotní péče
Potřeba investic do zdravotních zařízení na jejich modernizaci

Rozvojová potřeba G. „Zabezpečení kulturního dědictví a udržitelný cestovní ruch“
Tato potřeba souvisí s udržením kulturního dědictví v území a jeho možné využití ve smyslu
podpory cestovního ruchu území. Pro podporu udržitelného cestovního ruchu je důležité
zbudovat a podpořit infrastrukturu pro cestovní ruch, bez které jej není možné zajistit. Tato
potřeba je tak odvislá od získání finančních prostředků, jak na zabezpečení kulturního dědictví,
tak i na zajištění udržitelného cestovního ruchu. Mimo finančních prostředků je také důležitá
potřeba a podpora zapojení místních obyvatel a spolků do realizace aktivit směřujících
k udržitelnému cestovnímu ruchu, ale také zabezpečení kulturního dědictví, jelikož místní
kulturní památky mají právě pro místní obyvatele určitý význam a důležitost. Naplnění dané
potřeby zajistí zabezpečení místního kulturního dědictví a pomůže rozvinout udržitelný cestovní
ruch v oblasti MAS.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba investic do kulturního dědictví
Potřeba investic do infrastruktury pro cestovní ruch a nových forem cestovního ruchu

Rozvojová potřeba H. „Zabezpečení podpory malých a středních podniků včetně
zemědělských subjektů“
Potřeba zabezpečení podpory malých a středních podniků v oblasti působnosti MAS vychází
z podpory zajištění pracovních míst v území. Podpora by taktéž měla být zaměřena na malé
a střední zemědělské subjekty, které o krajinu, respektive půdu, pečují s větším ohledem na
udržitelnost území a půdního fondu. Malé a zejména pak místní zemědělské subjekty se zaměřují
více na ekologické a udržitelné zemědělství než větší zemědělské společnosti.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba podpory malých a středních podniků
Potřeba investic do techniky malých a středních zemědělských podniků
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3. Strategická část
3.1 Strategický rámec
3.1.1 Vize
V rámci tvorby CLLD území MAS Mezi Hrady, z. s. byla pro období 2021 až 2027 stanovena
následující vize:
„MAS Mezi Hrady, z. s. je územím, které odpovídá potřebám populace v dané oblasti, a to díky
dostačující infrastruktuře a vybavenosti jednotlivých obcí, kvalitnímu životnímu prostředí a
zázemí, které umožňuje kvalitní komunitní rozvoj a spolupráci veřejného a soukromého
sektoru.“
3.1.2 Strategické cíle
Strategický cíl 1 Udržení obyvatel v území
-

indikátory: počet obyvatel v území; počet vybudovaných komunitních center, počet
nových spoluprací mezi obcemi, počet obcí se zajištěným eGovernmentem; počet
podpořených malých a středních podniků včetně zemědělských subjektů.

Strategický cíl 2 Zvýšení kvality života v obcích v území
-

indikátory: počet km opravených komunikací; počet km nových chodníků; počet nově
vybudovaných kanalizačních přípojek; počet vybudovaných/rekonstruovaných sběrných
dvorů/sběrných míst; počet m2 nově revitalizovaných a regenerovaných území obce;
hodnota nově zbudovaných kapacit MŠ a ZŠ; hodnota kapacit míst pro sociální služby;
počet nově revitalizovaných kulturních památek; počet nově vybudovaných prvků
infrastruktury sloužících pro cestovní ruch.

Logický rámec v příloze č. 1 schematicky demonstruje základní hierarchii vazby stanovených
specifických cílů pro Strategii MAS Mezi Hrady 2021+, tj. dále uvedené specifické cíle navazují na
strategické cíle CLLD, které byly stanoveny takto:
-

Strategický cíl 1: Udržení obyvatel v území
Strategický cíl 2: Zvýšení kvality života v obcích v území

Pro naplnění specifických cílů, které spadají pod jednotlivé strategické cíle, slouží uvedená
opatření u každého specifického cíle.
Strategický cíl 1: Udržení obyvatel v území
Strategický cíl 1 má vazby na Rozvojovou potřebu:
-

D: Zajištění možností komunitního setkávání a rozvojové spolkové činnosti
E: Směřování ke „Smart“ obcím
H: Zabezpečení podpory malých a středních podniků včetně zemědělských subjektů

V rámci tohoto strategického cíle byly navrženy následující specifické cíle, u kterých jsou uvedeny
vazby na konkrétní rozvojovou potřebu.
Specifický cíl 1.1: Zlepšení komunitní infrastruktury v obcích
-

specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu D. Zajištění možností komunitního
setkávání a rozvoje spolkové činnosti
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-

stanovená opatření:
o Opatření 1.1.1: Budování komunitních center, rekonstrukce či výstavba veřejných
budov včetně pořízení vybavení – výstavba nové či rekonstrukce stávající budovy
pro pořádání kulturních akcí v obci či k využití spolkové činnosti
▪ Opatření je zaměřeno na budování komunitních center, rekonstrukci či
výstavba veřejných budov včetně pořízení vybavení, a to za účelem
možnosti setkávání obyvatel v jednotlivých obcích, ale také za účelem
pořádání kulturních akcí nebo také k využití spolkové činnosti.
o Opatření 1.1.2: Budování a revitalizace venkovních prostor (parky apod.) a prostor
sloužících pro občanskou vybavenost
▪ Opatření se zaměřuje na venkovní prostory a prostory sloužící pro
občanskou vybavenost uvnitř obcí a , jejich budování, renovaci či
revitalizaci tak, aby venkovní prostory zejména v centrech obcí plnily svou
funkci klidových a relaxačních zón (např. parky, hřbitovní zdi apod.).
o Opatření 1.1.3: Budování a renovace dětských hřišť, ostatních sportovišť
v intravilánu i extravilánu obcí
▪ Opatření zaměřené na budování a renovaci dětských hřišť a ostatních
sportovišť v mnoha případech přímo souvisí s opatřením 1.1.2, jelikož
dětská hřiště a sportoviště často přímo navazují na parky či podobné
venkovní prostory či jsou přímo jejich součástí a doplňují tak relaxační
funkci renovovaných venkovních prostor.
o Opatření 1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační
projekty)
▪ Opatření zaměřené na rozvíjení Smart řešení souvisí zejména
s předpokládaným technickým rozvojem IT, umělých inteligencí atd.
(např. elektronické úřední desky)
o Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi
▪ Opatření je zaměřené na pořádání společných festivalů, kulturních
a sportovních akcí, ale také na realizaci společných projektů zasahujících
do různých katastrů, aby na sebe jednotlivé projekty navazovaly.

Specifický cíl 1.2: Digitalizace fungování obcí vůči veřejnosti
- specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu E. Směřování ke „Smart“ obcím
- stanovená opatření:
o Opatření 1.2.1: Zajištění eGovernmentu
▪ Opatření je zaměřené na zajištění eGovernmentu v obcích, kde ještě není
zajištěn, a to zejména na sílící tlak na možnost dálkového přístupu k řešení
různých životních situací (např. datové schránky, SW a HW pro on-line
přístupy apod.).
Specifický cíl 1.3: Zlepšení podmínek pro podnikání v území
- specifický cíl je navázán na Rozvojovou potřebu H: Zabezpečení podpory malých
a středních podniků včetně zemědělských subjektů
- stanovená opatření:
o Opatření 1.3.1. Zajištění podpory malých a středních podniků
▪ Opatření je zaměřené na zajištění podpory malých a středních podniků,
a to jak ve formě investičních i neinvestičních prostředků tak, aby mohly
nadále rozvíjet svou činnost v území.
o Opatření 1.3.2. Zajištění investic do malých zemědělských podniků
▪ Opatření je zaměřeno na zajištění investičních prostředků na podporu
malých zemědělských podniků, které nemají možnost čerpat
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z celostátních dotačních programů, čímž by rozvinuly svou činnost
v území.
Strategický cíl 2: Zvýšení kvality života v obcích v území
Strategický cíl 2 má vazby na Rozvojovou potřebu:
-

A: Zvýšení bezpečnosti dopravy
B: Zkvalitnění vodohospodářství, odpadového hospodářství a technické infrastruktury
C: Zajištění dostupnosti „kvalitního“ vzdělávání
F: Zlepšení kvality, dostupnosti a rozsahu poskytované zdravotní péče
G: Zabezpečení kulturního dědictví a udržitelný cestovní ruch

V rámci tohoto strategického cíle byly navrženy následující specifické cíle, u kterých je vždy
uvedena vazba na konkrétní rozvojovou potřebu, která se pak vztahuje i k uvedeným opatřením.
Specifický cíl 2.1: Zlepšení dopravní infrastruktury uvnitř i vně obcí
- specifický cíl je navázán na Rozvojovou potřebu A. Zvýšení bezpečnosti dopravy
- stanovená opatření:
o Opatření 2.1.1: Budování a rekonstrukce komunikací uvnitř obcí
▪ Opatření se zaměřuje na rekonstrukce komunikací včetně mostů, lávek a
propustků uvnitř obcí , které jsou v rámci území v některých obcích ve
velmi špatném technickém stavu.
o Opatření 2.1.2: Budování a rekonstrukce chodníků a přístupových cest
▪ Opatření se zaměřuje na budování chodníků a přístupových cest v obcích,
jelikož v části obcí v území nejsou pro chodce zajištěny dostatečné
podmínky pro jejich bezpečný pohyb v rámci silničního provozu uvnitř
obcí.
o Opatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného
přístupu (značené přechody, bezbariérovost apod.)
▪ Opatření se zaměřuje na rekonstrukci zastávek vč. zajištění bezpečného
přístupu k zastávkám autobusové dopravy, a to s důrazem na zajištění
bezpečného přecházení komunikací k zastávkám (například formou
značených přechodů v nebezpečných místech), jelikož zastávky jsou místa
se zvýšenou koncentrací chodců a školáků.
o Opatření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi
▪ Opatření se vztahuje na zajištění rekonstrukcí dopravní infrastruktury
mezi jednotlivými obcemi v území a jejich napojení na spádová města
Beroun či Kladno, a to včetně dopravního značení (např. účelové a místní
komunikace).
o

o

Opatření 2.1.5: Budování cyklostezek mezi obcemi a regionální mobilita
▪ Opatření se vztahuje na budování cyklostezek mezi obcemi, a to zejména
mezi těmi, kde dochází ke zvýšené migraci mezi jednotlivými obcemi
související se zajištěním vzdělávání či dojezdu do zaměstnání a dále na
podporu a implementaci moderních forem mobility (např. elektrokola,
elektroauta apod.)
Opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech
hlavní komunikace
▪ Opatření se zaměřuje na zajištění větší bezpečnosti na
kritických/nebezpečných místech na hlavních komunikacích v území
formou zajištění bezpečnostních prvků jako je například dopravní značení.
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Specifický cíl 2.2: Trvalý rozvoj technické infrastruktury
- specifický cíl je navázán na Rozvojovou potřebu – B: Zkvalitnění vodohospodářství,
odpadového hospodářství a technické infrastruktury
- stanovená opatření:
o Opatření 2.2.1: Budování a rekonstrukce kanalizace, kanalizačních přípojek a
modernizace ČOV v obcích
▪ Opatření je zaměřeno na budování kanalizace a souvisejících kanalizačních
přípojek, případně o budování domovních čistíren odpadních vod, a to
zejména v obcích, kde kanalizace ještě není vybudována, čímž by se zvýšil
komfort obyvatel daných obcí. V obcích, které již kanalizaci mají se jedná
např. o modernizaci ČOV.
o Opatření 2.2.2: Posílení vodního zdroje obecních vodovodů, budování a modernizace
vodovodů
▪ Opatření je zaměřeno na posílení vodních zdrojů obecních vodovodů, a to
zejména s ohledem na změnu klimatických podmínek v posledních letech
(dlouhá období bez srážek; přívalové deště, které krajina není schopna
zadržet), s čímž souvisí pokles spodních vod a také možné omezení
vodních zdrojů pro obecní vodovody. V případě špatné kvality vodních
zdrojů o pořízení úpraven vody pro veřejné i domácí užití.
o Opatření 2.2.3: Využití solární energie v obcích
▪ Opatření se zaměřuje na budování a modernizaci veřejného osvětlení, a to
za účelem zvýšení bezpečnosti v obcích v nočních hodinách, ale také za
účelem finančních úspor v případě využití LED či solární energie pro
veřejné i jiné budovy v obcích.
o Opatření 2.2.4: Podpora pořizování a uplatňování strategických dokumentů obcí
▪ Opatření se zaměřuje na zajištění strategických dokumentů v oblasti
územního rozvoje a v jiných oblastech, a to zejména s ohledem na
plánování strategického a územního rozvoje jednotlivých obcí.
Specifický cíl 2.3: Zkvalitnění životního prostředí v obcích
- specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu B. Zkvalitnění vodohospodářství,
odpadového hospodářství a technické infrastruktury
- stanovená opatření:
o Opatření 2.3.1: Zkvalitnit systém nakládání s odpady, včetně renovace a budování
úložných míst (sběrné dvory, sběrná místa, kompostárny atd.) a souvisejícího
mobiliáře
▪ Opatření se zaměřuje na budování vlastních sběrných dvorů/sběrných
míst za účelem zajištění kvalitního životního prostředí v obcích a jejich
okolí, zamezení černých skládek, ale také dodržování čistoty v obcích a
zajištění určitého životního komfortu pro občany obcí.
o Opatření 2.3.2: Snížení energetické náročnosti budov
▪ Opatření se zaměřuje na snížení energetické náročnosti budov, a to
zejména zateplováním budov a výměnu zdrojů tepla ve veřejných
budovách, a to za účelem zlepšení kvality ovzduší zejména v topné sezóně,
kdy spalováním tuhých paliv dochází právě k jeho znečištění zplodinami.
Výměna zdrojů tepla bude mít taktéž vliv na snížení nákladů obcí na
vytápění těchto budov.
o Opatření 2.3.3: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody
v krajině, odpady, úprava vodních ploch)
▪ Opatření se zaměřuje na revitalizaci a regeneraci území obcí v souladu
s územním plánováním a rozvojem obcí, za účelem zajištění dostatečného
množství klidových zón v rámci intravilánu a extravilánu obcí. K tomuto
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o

účelu budou pořízeny i technické prostředky pro údržbu zeleně, lesa i
vodních ploch.
Opatření 2.3.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační
projekty), EVVO, VUR
▪ Opatření se zaměřuje na rozvoj Smart řešení v obcích, a to se zaměřením
na zkvalitnění životního prostředí a souvislosti s předpokládaným dalším
rozvojem Smart řešení v této oblasti.

Specifický cíl 2.4: Kvalitní podmínky pro vzdělávání v obcích
- specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu C. Zajištění dostupnosti „kvalitního“
vzdělávání
- stanovená opatření:
o Opatření 2.4.1: Budování vlastních kapacit MŠ
▪ Opatření se zaměřuje na budování vlastních kapacit MŠ(navýšení kapacit,
přesun do jiné budovy apod.) tak, aby byla zajištěna docházka do MŠ pro
děti v dané obci, čímž dojde ke zvýšení komfortu života obyvatel obce.
o Opatření 2.4.2: Budování vlastních kapacit ZŠ
▪ Opatření se zaměřuje na budování vlastních kapacit ZŠ tak, aby byla
zajištěna povinná školní docházka do ZŠ pro děti v dané obci, čímž dojde
ke zvýšení komfortu života obyvatel obce.
o Opatření 2.4.3: Podpora dopravní dostupnosti k vzdělávání v případě chybějících
vlastních školských zařízení v obci
▪ Opatření se zaměřuje na zajištění dopravní dostupnosti vzdělávání
v obcích, kde budování kapacit MŠ či ZŠ není vzhledem k velikosti obce
a počtu obyvatel z ekonomických důvodů udržitelné.
o Opatření 2.4.4: Rekonstrukce stávajících prostor MŠ a ZŠ, včetně doplňkové
infrastruktury (modernizace prostor, stavební a technické úpravy, budování
odborných učeben, školní kuchyně, jídelny, školní zahrady)
▪ Opatření se zaměřuje na rekonstrukce prostor MŠ a ZŠ za účelem vytvoření
moderních prostor pro zajištění kvalitní výuky a zlepšení škol. prostředí.
o Opatření 2.4.5: Vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při
ZŠ (sportoviště, knihovny, aj.)
▪ Opatření se zaměřuje na budování vnitřních a venkovních prostor pro
komunitní aktivity při ZŠ, které budou moci být využity taktéž k
neformálnímu vzdělávání mimo školní výuku či volný čas dětí, jelikož
v rámci dotčených obcí není dostatečná kapacita takovýchto prostor.
Specifický cíl 2.5: Kvalitní a dostupné sociální a zdravotní služby, zdravý životní styl pro obyvatele
území
- specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu F: Zlepšení kvality, dostupnosti a rozsahu
poskytované zdravotní péče
- stanovená opatření:
o Opatření 2.5.1: Budování infrastruktury sociálních/zdravotních služeb
▪ Opatření se zaměřuje na zajištění efektivního systému poskytování
sociálních služeb v podmínkách území MAS a reaguje na předpokládané
sociodemografické změny ve společnosti a potřeby různých cílových
skupin.
Specifický cíl 2.6: Zabezpečit kulturní dědictví a udržitelný cestovní ruch
- specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu G: Zabezpečení kulturního dědictví
a udržitelný cestovní ruch
- stanovená opatření:
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o

o

o

o

o

Opatření 2.6.1: Revitalizace kulturních památek a souvisejícího zázemí (technické
zázemí, expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.)
▪ Opatření se zaměřuje na revitalizaci kulturních památek v území a jejich
souvisejícího zázemí ve smyslu zlepšení technického stavu a estetického
vzhledu památek za účelem udržitelnosti cestovního ruchu v území.
Opatření 2.6.2: Vybudování a revitalizace obecních knihoven a muzeí (technické
zázemí, expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.)
▪ Opatření se zaměřuje na revitalizaci obecních knihoven a muzeí za účelem
zkvalitnění služeb pro obyvatelstvo a také pro zajištění dostatečných
a zajímavých cílů cestovního ruchu.
Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj
nových forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra,
questingové trasy, ubytovací prostory)
▪ Opatření se zaměřuje na zkvalitnění infrastruktury sloužící cestovnímu
ruchu a podporu i rozvoj nových forem cestovního ruchu.
Opatření 2.6.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační
projekty)
▪ Opatření se zaměřuje na rozvoj Smart řešení v obcích, a to se zaměřením
na zkvalitnění kulturního dědictví a cestovního ruchu v souvislosti
s předpokládaným dalším rozvojem Smart řešení v této oblasti.
Opatření 2.6.5: Budovat PR regionu jako celku a jednotlivých lokalit
▪ Opatření se zaměřuje na propagaci regionu jako celku, tak také na
jednotlivé lokality s cílem dosažení vyšší návštěvnosti, čímž dojde
k posílení lokálních podnikatelů a bude docíleno tlaku na zlepšení
infrastruktury.
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Tabulka 3 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD

Strategický cíl

Indikátor strategického cíle

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce
1.1.1: Budování komunitních center,
rekonstrukci či výstavbu veřejných
budov včetně pořízení vybavení

Počet obyvatel v území
Počet vybudovaných komunitních
center
Počet spoluprací mezi obcemi
1. Udržení obyvatel
Počet obcí se zajištěným
v území
eGovernmentem
Počet podpořených malých a
středních podniků včetně
zemědělských subjektů

1.1.2:
Budování
a
revitalizace
venkovních prostor a prostor sloužících
pro občanskou vybavenost (parky,
1.1: Zlepšení komunitní infrastruktury v hřbitovní zdi apod.)
obcích
1.1.3: Budování a renovace dětských
hřišť, ostatních sportovišť v intravilánu
a extravilánu obcí
1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích
(klíčové, inovativní, motivační projekty)
1.1.5 Spolupráce mezi obcemi
1.2: Digitalizace fungování obcí vůči
1.2.1: Zajištění eGovernmentu
veřejnosti
1.3.1. Zajištění podpory malých a
1.3: Zlepšení podmínek pro podnikání v středních podniků
území
1.3.2. Zajištění investic do malých
zemědělských podniků

2. Zvýšení kvality Počet km opravených komunikací
života v obcích v
Počet m nových chodníků
území

2.1.1: Budování a rekonstrukce
2.1: Zlepšení dopravní infrastruktury komunikací uvnitř obcí
uvnitř i vně obcí
2.1.2: Budování a rekonstrukce
chodníků a přístupových cest
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Strategický cíl

Indikátor strategického cíle

Specifické cíle

Počet vybudovaných kanalizačních
přípojek

Opatření Strategického rámce
2.1.3:
Rekonstrukce
zastávek
autobusové dopravy včetně bezpečného
přístupu
(značené
přechody,
bezbariérovost apod.)

Počet
vybudovaných/rekonstruovaných
sběrných dvorů/ sběrných míst

2.1.4: Rekonstrukce dopravní
infrastruktury mezi obcemi

m2 revitalizovaných

Počet
a
regenerovaných území obce

2.1.5: Budování cyklostezek
obcemi a regionální mobilita

Hodnota kapacit MŠ

mezi

2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků na
kritických/nebezpečných
místech
hlavní komunikace

Hodnota kapacit ZŠ
Hodnota kapacit míst pro sociální
služby
Počet revitalizovaných kulturních
památek

2.2.1: Budování a rekonstrukce
kanalizace, kanalizačních přípojek a
modernizace ČOV v obcích

Počet nově vybudovaných prvků
infrastruktury sloužících pro
cestovní ruch

2.2.2: Posílení vodního zdroje obecních
vodovodů, budování a modernizace
vodovodů

Počet podpořených projektů na
zkvalitnění životního prostředí

2.2: Trvalý rozvoj technické infrastruktury

2.2.3: Využití solární energie v obcích
2.2.4: Podpora pořizování a uplatňování
strategických dokumentů obcí
2.3.1: Zkvalitnit systém nakládání s
odpady, včetně renovace a budování
2.3: Zkvalitnění životního prostředí v
úložných míst (sběrné dvory, sběrná
obcích
místa, kompostárny atd.) a související
mobiliáře
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Strategický cíl

Indikátor strategického cíle

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce
2.3.2: Snížení energetické náročnost
budov
2.3.3: Revitalizovat a regenerovat území
obcí (zeleň, zadržování vody v krajině,
odpady)
2.3.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích
(klíčové,
inovativní,
motivační
projekty), EVVO, VUR
2.4.1: Budování vlastních kapacit MŠ
2.4.2: Budování vlastních kapacit ZŠ
2.4.3: Podpora dopravní dostupnosti k
vzdělávání v případě chybějících
vlastních školských zařízení v obci

2.4.4: Rekonstrukce stávajících prostor
2.4: Kvalitní podmínky pro vzdělávání v
MŠ
a
ZŠ,
včetně
doplňkové
obcích
infrastruktury (modernizace prostor,
stavební a technické úpravy, budování
odborných učeben, školní kuchyně,
jídelny, školní zahrady)
2.4.5: Vytvoření vnitřního i venkovního
zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ
(sportoviště, knihovny, aj.)
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Strategický cíl

Indikátor strategického cíle

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce

2.5: Kvalitní a dostupné sociální a
2.5.1:
Budování
infrastruktury
zdravotní služby, zdravý životní styl pro
sociálních/zdravotních služeb
obyvatele území
2.6.1: Revitalizace kulturních památek a
souvisejícího zázemí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro
digitalizace a aplikační SW aj.)
2.6.2: Vybudování a revitalizace
obecních knihoven a muzeí (technické
zázemí, expozice, parky, parkoviště,
zařízení pro digitalizace a aplikační SW
aj.)
2.6: Zabezpečit kulturní
udržitelný cestovní ruch

dědictví

a 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury
cestovního ruchu a podpořit rozvoj
nových forem cestovního ruchu –
budování, rekonstrukce a revitalizace
doprovodné
infrastruktury
(např.
odpočívadla,
parkoviště,
sociální
zařízení, informační centra)
2.6.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích
(klíčové, inovativní, motivační projekty)
2.6.5: Budovat PR regionu jako celku a
jednotlivých lokalit
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3.1.3.Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Tabulka 4 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD MAS Mezi Hrady, z. s.
Strategický
cíl

Indikátor

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota
(datum)

Cílová
hodnota
(31. 12.
2027)

17 598
Počet obyvatel v území MAS

Počet nově vybudovaných komunitních
center
1. Udržení
obyvatel v
území

2. Zvýšení
kvality života
v obcích v
území

Počet osob

Počet

Počet nových spoluprací mezi obcemi

Počet
společných
projektů

Počet obcí s nově zajištěným
eGovernmentem

Počet obcí

Počet nově podpořených malých a
středních podniků včetně zemědělských
subjektů

Počet

Počet km nově opravených komunikací

Počet km

Počet km nových chodníků

Počet km

Počet nově vybudovaných kanalizačních
přípojek

Počet

Počet nově
vybudovaných/rekonstruovaných
sběrných dvorů/kompostáren

Počet

Počet m2 nově revitalizovaných a
regenerovaných území obce

Počet m2

Hodnota nově zbudovaných kapacit MŠ

Počet míst v
MŠ

Hodnota nově zbudovaných kapacit ZŠ

Počet míst v
ZŠ

Hodnota kapacit míst pro sociální služby
Počet nově revitalizovaných kulturních
památek

Počet míst
Počet

(31. 12.
2019)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)

17 700

2

2

3

5

5
2
20

2

100
70
50
20
1
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Strategický
cíl

Indikátor

Počet nově vybudovaných prvků
infrastruktury sloužících pro cestovní
ruch

Měrná
jednotka

Počet

Výchozí
hodnota
(datum)

Cílová
hodnota
(31. 12.
2027)

0

3

(30.4.2021)

Zdroj: Vlastní zpracování

3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
V rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ spadá téměř celé území MAS Mezi Hrady, z. s. do
Pražské metropolitní oblasti. Do Pražské metropolitní oblasti nenáleží pouze území obcí Broumy,
Hředle a Kublov. Všechny obce v území pak spadají pod regionální centra vyššího (Beroun,
Kladno) či nižšího řádu (Hořovice).
V níže uvedené tabulce je uvedena vazba jednotlivých opatření na Specifické cíle SRR ČR 21+, čímž
bude SRR ČR 21+ naplňována.
Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

1.1: Zlepšení komunitní
infrastruktury v obcích

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

1.1.1: Budování komunitních
center, rekonstrukci či výstavbu
veřejných
budov
včetně
pořízení vybavení – výstavba
nové či rekonstrukce stávající
budovy
pro
pořádání
kulturních akcí v obci či k
využití spolkové činnosti

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na problémy
spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit

1.1.2: Budování a revitalizace
venkovních prostor a prostor
sloužící
pro
občanskou
vybavenost (parky, hřbitovní
zdi apod.)

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce
a
stabilizovat
dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její degradaci

1.1.3: Budování a renovace
dětských
hřišť,
ostatních
sportovišť
v intravilánu
a
extravilánu obcí

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce
a
stabilizovat
dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její degradaci

1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v
obcích (klíčové, inovativní,
motivační projekty)

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR
21+

1.1.5: Spolupráce mezi obcemi

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR
21+
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD
1.2: Digitalizace
fungování obcí vůči
veřejnosti

Opatření Strategického
rámce SCLLD
1.2.1: Zajištění eGovermentu

1.3.1: Zajištění podpory malých
a středních podniků

1.3: Zlepšení podmínek
pro podnikání v území
1.3.2: Zajištění investic do
malých zemědělských podniků

Specifický cíl SRR ČR 21+

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR
21+
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky pro diverzifikaci ekonomické
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k
potřebám trhu práce.
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky pro diverzifikaci ekonomické
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k
potřebám trhu práce
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce
a
stabilizovat
dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci.

2.1: Zlepšení dopravní
infrastruktury uvnitř i
vně obcí

2.1.1: Budování a rekonstrukce
komunikací uvnitř obcí

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů.

2.1.2: Budování a rekonstrukce
chodníků a přístupových cest

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů.

2.1.3: Rekonstrukce zastávek
autobusové dopravy včetně
bezpečného přístupu (značené
přechody,
bezbariérovost
apod.)

Specifický cíl 1.2: Zlepšit dopravní
spojení
mezi
metropolemi
a
významnými středoevropskými centry
osídlení, posílit kvalitní dopravní spojení
mezi metropolemi a jejich zázemím,
zvyšovat atraktivitu jiných způsobů
dopravy než individuální automobilové
dopravy a zlepšovat propojení různých
módů dopravy.
Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů.

2.1.4: Rekonstrukce dopravní
infrastruktury mezi obcemi

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů.

2.1.5: Budování cyklostezek
mezi obcemi a regionální
mobilita

Specifický cíl 1.2: Zlepšit dopravní
spojení
mezi
metropolemi
a
významnými středoevropskými centry
osídlení, posílit kvalitní dopravní spojení
mezi metropolemi a jejich zázemím,
zvyšovat atraktivitu jiných způsobů
dopravy než individuální automobilové
dopravy a zlepšovat propojení různých
módů dopravy.
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů.

2.2: Trvalý rozvoj
technické infrastruktury

2.1.6:Zřízení
bezpečnostních
prvků
na
kritických/nebezpečných
místech hlavní komunikace

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů.

2.2.1: Budování a rekonstrukce
kanalizace,
kanalizačních
přípojek a modernizace ČOV v
obcích

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce
a
stabilizovat
dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci.

2.2.2: Posílení vodního zdroje
obecních vodovodů, budování a
modernizace vodovodů

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR
21+

2.2.3: Využití solární energie v
obcích

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou
transformaci
venkovského
zázemí
regionálních center

2.2.4: Podpora pořizování a
uplatňování
strategických
dokumentů obcí

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR
21+

2.3.1: Zkvalitnit systém
nakládání s odpady, včetně
renovace a budování úložných
míst (sběrné dvory, sběrná
místa, kompostárny atd.) a
související mobiliáře

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR
21+

2.3.2: Snížení energetické
náročnost budov
2.3: Zkvalitnění životního
prostředí v obcích

2.3.3: Revitalizovat a
regenerovat území obcí (zeleň,
zadržování vody v krajině,
odpady)

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce
a
stabilizovat
dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci.
Specifický cíl 1.4: Efektivně využívat
zastavěné území, omezit zastavování
volné krajiny vyvolávané růstem
metropolitních území, rozšiřovat a
propojovat plochy a hmoty zeleně v
intravilánech a zefektivnit hospodaření s
vodou a energií v metropolitních
územích.
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce
a
stabilizovat
dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci.
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

2.3.4: Rozvíjet Smart řešení v
obcích (klíčové, inovativní,
motivační projekty), EVVO,
VUR

Specifický cíl SRR ČR 21+

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce
a
stabilizovat
dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci.
Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou
transformaci
venkovského
zázemí
regionálních center

2.4.1: Budování vlastních
kapacit MŠ

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na problémy
spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit

2.4.2: Budování vlastních
kapacit ZŠ

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na problémy
spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit

2.4: Kvalitní podmínky
pro vzdělávání v obcích
2.4.3: Podpora dopravní
dostupnosti k vzdělávání v
případě chybějících vlastních
školských zařízení v obci

Specifický cíl 1.2: Zlepšit dopravní
spojení
mezi
metropolemi
a
významnými středoevropskými centry
osídlení, posílit kvalitní dopravní spojení
mezi metropolemi a jejich zázemím,
zvyšovat atraktivitu jiných způsobů
dopravy než individuální automobilové
dopravy a zlepšovat propojení různých
módů dopravy.
Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů.
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na problémy
spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit

2.4.4: Rekonstrukce stávajících
prostor MŠ a ZŠ, včetně
doplňkové infrastruktury
(modernizace prostor, stavební
a technické úpravy, budování
odborných učeben, školní
kuchyně, jídelny, školní
zahrady)

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na problémy
spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

2.4.5: Vytvoření vnitřního i
venkovního zázemí pro
komunitní aktivity při ZŠ
(sportoviště, knihovny, aj.)

2.5: Kvalitní a dostupné
sociální a zdravotní
služby, zdravý životní styl
pro obyvatele území

2.5.1: Budování infrastruktury
sociálních/zdravotních služeb

2.6.1: Revitalizace kulturních
památek a souvisejícího zázemí
(technické zázemí, expozice,
parky, parkoviště, zařízení pro
digitalizace a aplikační SW aj.)

2.6: Zabezpečit kulturní
dědictví a udržitelný
cestovní ruch

2.6.2: Vybudování a revitalizace
obecních knihoven a muzeí
(technické zázemí, expozice,
parky, parkoviště, zařízení pro
digitalizace a aplikační SW aj.)

Specifický cíl SRR ČR 21+

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na problémy
spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit
Specifický cíl 1.3: Zajistit občanskou
vybavenost v dostatečném rozsahu a
dostupnosti v jádrech metropolitních
oblastí, suburbiích i v širším zázemí a
omezit riziko vzniku sociální polarizace a
segregovaných či vyloučených lokalit.
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na problémy
spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky pro diverzifikaci ekonomické
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k
potřebám trhu práce
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na problémy
spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky pro diverzifikaci ekonomické
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k
potřebám trhu práce
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na problémy
spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

2.6.3: Zvýšit kvalitu
infrastruktury cestovního
ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu –
budování, rekonstrukce a
revitalizace doprovodné
infrastruktury (např.
odpočívadla, parkoviště,
sociální zařízení, info.centra)

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky pro diverzifikaci ekonomické
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k
potřebám trhu práce

2.6.4: Rozvíjet Smart řešení v
obcích (klíčové, inovativní,
motivační projekty)

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR
21+

2.6.5: Budovat PR regionu jako
celku a jednotlivých lokalit

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky pro diverzifikaci ekonomické
základny regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k
potřebám trhu práce

3.2.1 Soulad cílů Strategického rámce SCLLD s dalšími sektorovými a územně rozvojovými
strategickými dokumenty
Celý dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021–2027 týkající se
území MAS Mezi Hrady, z. s. výchází ze strategických dokumentů na krajské, regionální a místní
úrovni.
•

•

Strategické dokumenty – krajská úroveň:
o Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje soustavy ve Středočeském kraji 20162020;
o Analýza potřeb území Středočeského kraje pro potřeby Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání z 12. června 2019;
o Školská inkluzivní koncepce Středočeského kraje;
o Integrovaná strategie ITI Pražské metropolitní oblasti verze, leden 2016;
o Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje.
Strategické dokumenty – regionální úroveň:
o Strategie území správního obvodu ORP BEROUN v oblasti předškolní výchovy
a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a doprava
a dopravní obslužnost analyzující školství z roku 2013;
o Program rozvoje města Beroun na období 2018-2030;
o Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro území správního obvodu
s rozšířenou působností Beroun verze 2.0, VI. 2020;
o MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO – MAP II, 16.6.2020
o Strategický rámec MAP pro ORP Černošice, červen 2020
o Strategický rámec MAP pro ORP Kladno, Verze 8.0. - 22. 2. 2021, Aktualizace č.
7Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s rozšířenou působností
Beroun verze 7.0, VI. 2020;
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 MAS Jihozápad (zde
probíhá aktualizace na verzi 2021+);
o Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 MAS Mezi Hrady
(zde probíhá aktualizace na verzi 2021+);
o Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 „Via Carolina“ MAS
Karlštejnsko (zde probíhá aktualizace na verzi 2021+).
Strategické dokumenty – místní úroveň:
o Strategické plány obcí, kterou jsou do území MAS začleněny.
o

•
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Název
Opatření3
Strategického rámce

3

1.1.1:
X

1.1.2:
0
X

1.1.3:
0
3
X

1.1.4:
0
0
0
X

1.1.5
0
0
0
1
X

1.2.1:
0
0
0
2
0
X

1.3.1.
0
0
0
0
0
0
X

1.3.2.
0
0
0
0
0
0
2
X

2.1.1:
0
0
0
0
0
0
0
0
X

2.1.2:
0
2
0
0
0
0
0
0
3
X

2.1.3:
0
2
0
1
0
0
0
0
3
3
X

2.1.4:
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
X

2.1.5:
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1

Opatření 2.6.5

Opatření 2.6.4

Opatření 2.6.3

Opatření 2.6.2

Opatření 2.6.1

Opatření 2.5.1

Opatření 2.4.5

Opatření 2.4.4

Opatření 2.4.3

Opatření 2.4.2

Opatření 2.4.1

Opatření 2.3.4

Opatření 2.3.3

Opatření 2.3.2

Opatření 2.3.1

Opatření 2.2.4

Opatření 2.2.3

Opatření 2.2.2

Opatření 2.2.1

Opatření 2.1.6

Opatření 2.1.5

Opatření 2.1.4

Opatření 2.1.3

Opatření 2.1.2

Opatření 2.1.1

Opatření 1.3.2

Opatření 1.3.1

Opatření 1.2.1

Opatření 1.1.5

Opatření 1.1.4

Opatření 1.1.3

Opatření 1.1.2

Opatření 1.1.1

3.3 Popis integrovaných rysů strategie

Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Mezi Hrady, z. s. 21+

X

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba
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0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

X

2.2.1:

0

2

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

X

2.2.2:

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

X

2.2.3:

0

1

0

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

X

2.2.4:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

2.3.1:

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

X

2.3.2:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

X

2.3.3:

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

2

0

x

2.3.4:

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

1

1

0

x

2.4.1:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

X

2.4.2:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

X

2.4.3:

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

X

2.4.4:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

1

0

0

X

2.4.5:

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0

2

X

2.5.1:

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

2.6.1:

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

X

2.6.2:

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opatření 2.6.5

0

Opatření 2.6.4

0

Opatření 2.6.3

2.1.6:

Opatření 2.6.2

Opatření 2.6.1

Opatření 2.5.1

Opatření 2.1.6

Opatření 2.4.5

Opatření 2.1.5

Opatření 2.4.4

Opatření 2.1.4

Opatření 2.4.3

Opatření 2.1.3

Opatření 2.4.2

Opatření 2.1.2

Opatření 2.4.1

Opatření 2.1.1

Opatření 2.3.4

Opatření 1.3.2

Opatření 2.3.3

Opatření 1.3.1

Opatření 2.3.2

Opatření 1.2.1

Opatření 2.3.1

Opatření 1.1.5

Opatření 2.2.4

Opatření 1.1.4

Opatření 2.2.3

Opatření 1.1.3

Opatření 2.2.2

Opatření 1.1.2

Opatření 2.2.1

Opatření 1.1.1

Název
Opatření3
Strategického rámce

X
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Opatření 1.1.2
Opatření 1.1.3
Opatření 1.1.4
Opatření 1.1.5
Opatření 1.2.1
Opatření 1.3.1
Opatření 1.3.2
Opatření 2.1.1
Opatření 2.1.2
Opatření 2.1.3
Opatření 2.1.4
Opatření 2.1.5
Opatření 2.1.6
Opatření 2.2.1
Opatření 2.2.2
Opatření 2.2.3
Opatření 2.2.4
Opatření 2.3.1
Opatření 2.3.2
Opatření 2.3.3
Opatření 2.3.4
Opatření 2.4.1
Opatření 2.4.2
Opatření 2.4.3
Opatření 2.4.4
Opatření 2.4.5
Opatření 2.5.1
Opatření 2.6.1
Opatření 2.6.2
Opatření 2.6.3

2.6.3:
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
X

2.6.4:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
x

2.6.5:
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
1
2
2

Opatření 2.6.5

Opatření 2.6.4

Opatření 1.1.1

Název
Opatření3
Strategického rámce

X

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba
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Popisy vazeb mezi jednotlivými opatřeními:
•

Opatření 1.1.3: Budování a renovace dětských hřišť, ostatních sportovišť v intravilánu a
extravilánu obcí a opatření 1.1.2: Budování a revitalizace venkovních prostor a prostor
sloužící pro občanskou vybavenost (parky, hřbitovní zdi apod.) a opatření spolu silně
souvisí a to časově, organizačně, finančně i věcně, jelikož v rámci revitalizace venkovních
prostor se i počítá s budováním, případně s renovací dětských hřišť.

•

Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi a opatření 1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích
(klíčové, inovativní, motivační projekty) spolu věcně souvisí, jelikož spolupráce obcí může
být vedena i tím směrem, že bude rozvíjet a hledat Smart řešení v rámci více obcí v území.

•

Opatření 1.2.1: Zajištění eGovernmentu a opatření 1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích
(klíčové, inovativní, motivační projekty) a opatření spolu časově, věcně i finančně závisí,
jelikož zajištění eGovernmentu v rámci obcí napomáhá k rozvoji dalších Smart řešení obce
vůči občanům.

•

Opatření 1.3.2. Zajištění investic do malých zemědělských podniků a opatření 1.3.1.
Zajištění podpory malých a středních podniků a opatření spolu věcně souvisí, jelikož
podpora malých a středních podniků znamená podporu malých a středních zemědělských
podniků.

•

Opatření 2.1.2: Budování a rekonstrukce chodníků a přístupových cest a opatření 1.1.2:
Budování a revitalizace venkovních prostor a prostor sloužící pro občanskou vybavenost
(parky, hřbitovní zdi apod.) a opatření spolu souvisí věcně a i časově, jelikož při budování
chodníků a cest se bude ve většině případů renovovat i bezprostřední okolí stavby
chodníků a cest.

•

Opatření 2.1.2: Budování a rekonstrukce chodníků a přístupových cest a oaptření 2.1.1:
Budování a rekonstrukce komunikací uvnitř obcí a opatření spolu silně souvisí časově,
finančně, organizačně, jelikož při budování komunikací jsou i budovány chodníky, protože
je to z ekonomického pohledu výhodnější, než je budovat samostatně.

•

Opatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu
(značené přechody, bezbariérovost apod.) a opatření 1.1.2: Budování a revitalizace
venkovních prostor a prostor sloužící pro občanskou vybavenost (parky, hřbitovní zdi
apod.) a opatření spolu souvisí věcně a i časově, jelikož při budování zastávek apod. se
bude ve většině případů renovovat i bezprostřední okolí stavby.

•

Opatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu
(značené přechody, bezbariérovost, apod.) a oaptření 2.1.1: Budování a rekonstrukce
komunikací uvnitř obcí a opatření spolu silně souvisí časově, finančně, organizačně, jelikož
při budování komunikací jsou budovány taktéž zastávky veřejné dopravy, protože je to z
ekonomického pohledu výhodnější, než je budovat samostatně.

•

Opatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu
(značené přechody, bezbariérovost, apod.) a opatření 2.1.2: Budování a rekonstrukce
chodníků a přístupových cest a opatření spolu silně souvisí a to časově, finančně,
organizačně, jelikož při budování komunikací pro pěší jsou budovány také zastávky
veřejné dopravy, protože je to z ekonomického pohledu výhodnější, než je budovat
samostatně.

•

Opatření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi a opatření 1.1.5
Spolupráce mezi obcemi a opatření spolu věcně a organizačně souvisí, jelikož je třeba, aby
obce, mezi nimiž je komunikace ve špatném stavu, postupovaly stejně.
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•

Opatření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi a opatření 2.1.1:
Budování a rekonstrukce komunikací uvnitř obcí spolu časově a územně souvisí. Jde o to,
aby komunikace vně i uvnitř obce nebyly budovány v jeden čas, což by způsobilo dopravní
komplikace.

•

Opatření 2.1.5: Budování cyklostezek mezi obcemi a regionální mobilita a opatření 1.1.5
Spolupráce mezi obcemi a opatření spolu věcně a organizačně souvisí, jelikož je třeba, aby
obce, mezi nimiž by cyklostezka měla vzniknout, postupovaly stejně.

•

Opatření 2.1.5: Budování cyklostezek mezi obcemi a regionální mobilita a opatření 2.1.3:
Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu (značené
přechody, bezbariérovost, apod.), obě opatření souvisí, jelikož obe podporují implemnatci
moderních frorme mobility.

•

Opatření 2.1.5: Budování cyklostezek mezi obcemi a regionální mobilita a opatření 2.1.4:
Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi spolu souvisí časově a územně, jelikož
budování cyklostezek zároveň s rekonstrukcí komunikace mezi obcemi by bylo
ekonomicky výhodnější.

•

Opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní
komunikace a opatření 2.1.1: Budování a rekonstrukce komunikací uvnitř obcí spolu
souvisí časově a finančně, protože je zároveň zřízeno při rekonstrukci komunikace
a značení je její nedílnou součástí.

•

Opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní
komunikace a opatření 2.1.2: Budování a rekonstrukce chodníků a přístupových cest a
spolu souvisí časově a finančně, protože je zároveň zřízeno při rekonstrukci či budování
chodníků a značení je nedílnou součástí stavby.

•

Opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní
komunikace a opatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně
bezpečného přístupu (značené přechody, bezbariérovost, apod.) spolu souvisí časově a
finančně, protože je zároveň zřízeno při rekonstrukci zastávek.

•

Opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní
komunikace a o patření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi spolu
souvisí časově a finančně, protože je zároveň zřízeno při rekonstrukci komunikace a je její
nedílnou součástí.

•

Opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní
komunikace a opatření 2.1.5: Budování cyklostezek mezi obcemi a regionální mobilita
spolu souvisí časově a finančně, protože je bezpečnostní prvek zároveň zřízen v místech
styku cyklostezky s hlavní komunikací.

•

Opatření 2.2.1: Budování a rekonstrukce kanalizace, kanalizačních přípojek a
modernizace ČOV v obcích a opatření 1.1.2: Budování a revitalizace venkovních prostor a
prostor sloužící pro občanskou vybavenost (parky, hřbitovní zdi apod.) spolu souvisí
zejména časově, jelikož v místě budování kanalizace a kanalizačních přípojek nebude
revitalizován venkovní prostor, dokud vybudování kanalizace nebude úspěšně
dokončeno.

•

Opatření 2.2.1: Budování a rekonstrukce kanalizace, kanalizačních přípojek a
modernizace ČOV v obcích a opatření 2.1.1: Budování a rekonstrukce komunikací uvnitř
obcí spolu časově a územně souvisí, jelikož v obcích nedojde k rekonstrukci komunikace,
dokud nebude dobudována kanalizační síť.
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•

Opatření 2.2.1: Budování a rekonstrukce kanalizace, kanalizačních přípojek a
modernizace ČOV v obcích a opatření 2.1.2: Budování a rekonstrukce chodníků a
přístupových cest spolu časově a územně souvisí, jelikož v obcích nedojde k budování
chodníků, dokud nebude dobudována kanalizační síť.

•

Opatření 2.2.2: Posílení vodního zdroje obecních vodovodů, budování a modernizace
vodovodů a opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi spolu věcně a organizačně souvisí,
jelikož v případě obcí, které využívají stejný zdroj vody, by mělo dojít ke komunikaci a
mělo by se hledat řešení vyhovující všem zúčastněným obcím.

•

Opatření 2.2.2: Posílení vodního zdroje obecních vodovodů, budování a modernizace
vodovodů a opatření 1.3.2. Zajištění investic do malých zemědělských podniků spolu
věcně souvisí, jelikož zemědělské podniky jsou dost závislé na vodních zdrojích, a proto je
jejich podílení se na hledání posílení zdroje obecních vodovodů i v jejich zájmu.

•

Opatření 2.2.3: Využití solární energie v obcích a opatření Opatření 1.1.4: Rozvíjet Smart
řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty) spolu věcně souvisí a to tak, že
Smart řešení nabízí možnosti sledování optimálního využití energie.

•

Opatření 2.2.3: Využití solární energie v obcích a opatření 2.1.1: Budování a rekonstrukce
komunikací uvnitř obcí spolu věcně, časově i finančně souvisí. Osvětlení je zřízeno
společně s rekonstrukcí komunikace.

•

Opatření 2.2.3: Využití solární energie v obcích a opatření 2.1.2: Budování a rekonstrukce
chodníků a přístupových cest a spolu věcně, časově i finančně souvisí. Osvětlení je
většinou budováno společně při rekonstrukci či budování chodníků a cest.

•

Opatření 2.2.4: Podpora pořizování a uplatňování strategických dokumentů obcí souvisí
ve své podstatě se všemi opatřeními, které jsou ve Strategickém rámci obsaženy, protože
buď z některého dokumentu přímo dané opatření vychází anebo bude použito.

•

Opatření 2.3.1: Zkvalitnit systém nakládání s odpady, včetně renovace a budování
úložných míst (sběrné dvory, sběrná místa, kompostárny atd.) a související mobiliáře a
opatření 1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty)
a opatření spolu časově, věcně i finančně závisí, jelikož obcí napomáhá k rozvoji dalších
Smart řešení obce vůči občanům.

•

Opatření 2.3.1: Zkvalitnit systém nakládání s odpady, včetně renovace a budování
úložných míst (sběrné dvory, sběrná místa, kompostárny atd.) a související mobiliáře a
opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi spolu územně a organizačně souvisí zejména u
obcí, které žádný sběrný dvůr nemají, a vybudování společného je nejlepším zvoleným
řešením.

•

Opatření 2.3.3: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině,
úprava vodní plochy) a opatření 1.1.2: Budování a revitalizace venkovních prostor a
prostor sloužící pro občanskou vybavenost (parky, hřbitovní zdi apod.) spolu věcně,
časově a finančně souvisí, jelikož se tyto plochy často prolínají.

•

Opatření 2.3.3: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině,
úprava vodní plochy) a opatření 1.1.3: Budování a renovace dětských hřišť, ostatních
sportovišť v intravilánu a extravilánu obcí spolu věcně silně souvisí pro zkvalitnění
systému a pro nakládání s odpady je stěžejní.

•

Opatření 2.3.3: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině,
úprava vodní plochy)a opatření 2.2.2 Posílení vodního zdroje obecních vodovodů,
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budování a modernizace vodovodů spolu časově a územně souvisí, jelikož v obcích
revitalizaci ploch, dokud nebude dobudována vodovodní síť.
•

Opatření 2.3.3: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině,
úprava vodní plochy) a opatření 2.3.1: Zkvalitnit systém nakládání s odpady, včetně
renovace a budování úložných míst (sběrné dvory, sběrná místa, kompostárny atd.) a
související mobiliáře spolu věcně silně souvisí pro zkvalitnění systému a pro nakládání
s odpady je stěžejní.

•

Opatření 2.3.4: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině,
odpady) a opatření 1.3.2. Zajištění investic do malých zemědělských podniků spolu
souvisí zejména územně, kdy zásahy zemědělských podniků do krajiny mají přímé
souvislosti s územím obcí.

•

Opatření 2.3.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty),
EVVO, VUR a opatření 2.2.2: Posílení vodního zdroje obecních vodovodů, budování a
modernizace vodovodů spolu věcně souvisí a to tak, že Smart řešení nabízí možnosti
sledování předpokladu srážek, které pak mohou být využity.

•

Opatření 2.3.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty),
EVVO, VUR a opatření 2.2.3: Využití solární energie v obcích spolu věcně souvisí a to tak,
že Smart řešení nabízí i možnosti týkající se veřejného osvětlení.

•

Opatření 2.3.4: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině,
odpady) a opatření 2.3.1: Zkvalitnit systém nakládání s odpady, včetně renovace a
budování úložných míst (sběrné dvory, sběrná místa, kompostárny atd.) a související
mobiliáře spolu věcně a územně souvisí, jelikož je nutné zlikvidovat nelegální skládky
odpadu a díky vybudování sběrných dvorů/sběrných míst zamezit jejich novému
vytvoření.

•

Opatření 2.3.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty),
EVVO, VUR a opatření 2.3.3: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování
vody v krajině, odpady) věcně souvisí s možnosti různých Smart řešení v rámci EVVO
projektů, které se přímo týkají revitalizace území.

•

Opatření 2.3.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty),
EVVO, VUR a opatření a Opatření 2.2.4: Podpora pořizování a uplatňování strategických
dokumentů obcí souvisí ve své podstatě se všemi opatřeními, které jsou ve Strategickém
rámci obsaženy, protože buď z některého dokumentu přímo dané opatření vychází anebo
bude použito.

•

Opatření 2.4.1: Budování vlastních kapacit MŠ a opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních
prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní komunikace spolu souvisí časově a
finančně, protože při budování MŠ bude zároveň zajištěn bezpečný pohyb po místních
komunikacích.
Opatření 2.4.2: Budování vlastních kapacit ZŠ a opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních
prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní komunikace spolu časově souvisí,
jelikož při vybudování nové ZŠ bude nutné zajistit dopravní značení poblíž ZŠ, tak aby
nebyly děti ohroženy.

•

•

Opatření 2.4.2: Budování vlastních kapacit ZŠ a opatření 2.4.1: Budování vlastních kapacit
MŠ a opatření spolu věcně, územně a časově velmi souvisí. Vzhledem k narůstajícím
počtům dětí v MŠ se v obcích uvažuje o budování nových MŠ, aby byla zabezpečena
potřeba, a zároveň z toho vyplývá větší nárůst dětí, kteří nastoupí do ZŠ.
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•

Opatření 2.4.3: Podpora dopravní dostupnosti k vzdělávání a opatření 1.1.5 Spolupráce
mezi obcemi v případě chybějících vlastních školských zařízení v obci spolu velmi silně
souvisí zejména u obcí, které ZŠ nemají a jejich okolními obcemi.

•

Opatření 2.4.3: Podpora dopravní dostupnosti k vzdělávání a opatření 2.1.3: Rekonstrukce
zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu (značené přechody,
bezbariérovost, apod.) v případě chybějících vlastních školských zařízení v obci spolu
souvisí územně, jelikož přímo souvisí s bezpečností přepravovaných dětí za vzděláváním.

•

Opatření 2.4.3: Podpora dopravní dostupnosti k vzdělávání a opatření 2.1.5: Budování
cyklostezek mezi obcemi a regionální mobilita v případě chybějících vlastních školských
zařízení v obci spolu souvisí územně, věcně, jelikož přímo souvisí s přepravou dětí za
vzděláváním.

•

Opatření 2.4.3: Podpora dopravní dostupnosti k vzdělávání v případě chybějících
vlastních školských zařízení v obci a opatření 2.4.2: Budování vlastních kapacit ZŠ spolu
věcně a časově souvisí, jelikož v případě nevybudování vlastních kapacit, musí být
zabezpečena dopravní dostupnost do jiných ZŠ, které jsou však také kapacitně omezené.

•

Opatření 2.4.4: Rekonstrukce stávajících prostor MŠ a ZŠ, včetně doplňkové infrastruktury
(modernizace prostor, stavební a technické úpravy, budování odborných učeben, školní
kuchyně, jídelny, školní zahrady) a opatření 2.3.2: Snížení energetické náročnost budov
spolu věcně, časově a finančně souvisí, jelikož při rekonstrukci školní budovy bude zdroj
tepla vyměněn.

•

Opatření 2.4.5: Vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ
(sportoviště, knihovny, aj.) a opatření 1.1.3: Budování a renovace dětských hřišť, ostatních
sportovišť v intravilánu a extravilánu obcí spolu souvisí územně, časově i věcně, jelikož
při vytváření venkovního zázemí při ZŠ dochází i k budování dětských hřišť, které pak
mohou být využity veřejností.

•

Opatření 2.4.5: Vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ
(sportoviště, knihovny, aj.) a opatření 2.4.2: Budování vlastních kapacit ZŠ spolu věcně a
časově souvisí, jelikož při budování nových ZŠ by bylo vytvořeno i zázemí pro komunitní
aktivity.

•

Opatření 2.4.5: Vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ
(sportoviště, knihovny, aj.) a opatření 2.4.4: Rekonstrukce stávajících prostor MŠ a ZŠ,
včetně doplňkové infrastruktury (modernizace prostor, stavební a technické úpravy,
budování odborných učeben, školní kuchyně, jídelny, školní zahrady) spolu věcně a
časově souvisí, jelikož při rekonstrukci stávajících budov MŠ a ZŠ by bylo vytvořeno i
zázemí pro komunitní aktivity.

•

Opatření 2.5.1: Budování infrastruktury sociálních/zdravotních služeb a opatření 1.1.5
Spolupráce mezi obcemi spolu silně souvisí ve všech směrech, a to s ohledem na to, že bez
spolupráce obcí sociální služby na území MAS nevzniknou.

•

Opatření 2.6.1: Revitalizace kulturních památek a souvisejícího zázemí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) a opatření 1.1.1:
Budování komunitních center, rekonstrukci či výstavbu veřejných budov včetně pořízení
vybavení – výstavba nové či rekonstrukce stávající budovy pro pořádání kulturních akcí v
obci či k využití spolkové činnosti spolu může věcně a časově souviset, jelikož v případě
rekonstrukce kulturní památky může dojít k vybudování komunitního centra v rámci
dané památky.
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•

Opatření 2.6.1: Revitalizace kulturních památek a souvisejícího zázemí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) a opatření 1.1.2:
Budování a revitalizace venkovních prostor a prostor sloužící pro občanskou vybavenost
(parky, hřbitovní zdi apod.) spolu časově i věcně mohou částečně souviset, jelikož při
revitalizaci kulturních památek dochází i k úpravám venkovních prostor.

•

Opatření 2.6.1: Revitalizace kulturních památek a souvisejícího zázemí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) a opatření 2.3.2:
Snížení energetické náročnost budov spolu věcně, časově a finančně souvisí, jelikož při
rekonstrukci kulturních památek bude zdroj tepla vyměněn.

•

Opatření 2.6.2: Vybudování a revitalizace obecních knihoven a muzeí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) a opatření 1.1.1:
Budování komunitních center, rekonstrukci či výstavbu veřejných budov včetně pořízení
vybavení – výstavba nové či rekonstrukce stávající budovy pro pořádání kulturních akcí v
obci či k využití spolkové činnosti spolu může věcně a časově, jelikož v případě
rekonstrukce obecní knihovny či muzea může dojít k vybudování komunitního centra
v rámci dané rekonstrukce budovy.

•

Opatření 2.6.2: Vybudování a revitalizace obecních knihoven a muzeí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) a opatření 1.1.2:
Budování a revitalizace venkovních prostor a prostor sloužící pro občanskou vybavenost
(parky, hřbitovní zdi apod.) spolu časově i věcně mohou částečně souviset, jelikož při
revitalizaci muzeí a knihoven dochází i k úpravám venkovních prostor.

•

Opatření 2.6.2: Vybudování a revitalizace obecních knihoven a muzeí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) a opatření 2.3.2:
Snížení energetické náročnost budov spolu věcně, časově a finančně souvisí, jelikož při
rekonstrukci obecních knihoven a muzeí bude zdroj tepla vyměněn.

•

Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra) a
opatření 1.3.2. Zajištění investic do malých zemědělských podniků spolu územně souvisí
zejména s ohledem na zapojení se zemědělských podniků do cestovního ruchu formou eko
farem poskytujících ubytování apod.

•

Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra) a
opatření 2.1.1: Budování a rekonstrukce komunikací uvnitř obcí spolu souvisí územně,
jelikož v případě rekonstrukce komunikace dojde také k budování parkovacích míst, čímž
dojde ke zvýšení komfortu účastníků cestovního ruchu.

•

Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra) a
opatření 2.1.2: Budování a rekonstrukce chodníků a přístupových cest spolu souvisí
územně, jelikož v případě vybudování chodníků a cest pro pěší dojde ke zvýšení komfortu
účastníků cestovního ruchu.

•

Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra) a
oppatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu
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(značené přechody, bezbariérovost apod.) spolu souvisí územně, jelikož v případě
vybudování nových zastávek dojde ke zvýšení komfortu účastníků cestovního ruchu.
•

Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra) a
opatření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi a opatření spolu věcně
a organizačně souvisí, jelikož je třeba, aby obce, mezi nimiž je komunikace ve špatném
stavu, postupovaly stejně.

•

Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra) a
opatření 2.1.5: Budování cyklostezek mezi obcemi a regionální mobilita spolu souvisí
územně, jelikož v případě vybudování cyklostezek dojde k posílení cykloturismu
v regionu.

•

Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra) a
opatření 2.6.1: Revitalizace kulturních památek a souvisejícího zázemí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj spolu věcně, časově
i finančně souvisí, jelikož v případě revitalizace kulturních památek dojde ke zvýšení
kvality infrastruktury cestovního ruchu.

•

Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra) a
opatření 2.6.2: Vybudování a revitalizace obecních knihoven a muzeí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) spolu věcně,
časově i finančně souvisí, jelikož v případě revitalizace obecních knihoven a muzeí dojde
ke zvýšení kvality infrastruktury cestovního ruchu.

•

Opatření 2.6.4: Rozvíjet smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty) a
opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra) spolu
věcně, finačně, časově a územně souvisí, jelikož smart řešení mohou podpořit a zvýšit
kvalitu cestovního ruchu v území.

•

Opatření 2.6.5: Budovat PR regionu a opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi spolu
organizačně souvisí tak, že bez spolupráce bude jen těžko marketing území úspěšný.

•

Opatření 2.6.5: Budovat PR regionu a opatření 2.6.1: Revitalizace kulturních památek a
souvisejícího zázemí (technické zázemí, expozice, parky, parkoviště, zařízení pro
digitalizace a aplikační SW aj.) spolu věcně a časově souvisí, jelikož v rámci PR regionu
bude prezentována revitalizace kulturních památek.

•

Opatření 2.6.5: Budovat PR regionu a opatření 2.6.2: Vybudování a revitalizace obecních
knihoven a muzeí (technické zázemí, expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace
a aplikační SW aj.) spolu věcně a časově souvisí, jelikož tato revitalizace bude začleněna
do PR regionu.

•

Opatření 2.6.5: Budovat PR regionu a opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury
cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu – budování,
Strana 39

rekonstrukce a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště,
sociální zařízení, informační centra) spolu věcně a časově souvisí, jelikož zvýšení kvality
cestovního ruchu bude prezentováno v rámci PR regionu.
•

Opatření 2.6.5: Budovat PR regionu a opatření 2.6.4: Rozvíjet smart řešení v obcích
(klíčové, inovativní, motivační projekty) spolu věcně a časově souvisí, jelikož smart řešení
podpoří PR regionu.

•

Opatření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi a opatření 2.1.5:
Budování cyklostezek mezi obcemi a regionální mobilita Opatření 2.1.4: Rekonstrukce
dopravní infrastruktury mezi obcemi a opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury
cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu – budování,
rekonstrukce a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště,
sociální zařízení, informační centra) spolu souvisí územně, jelikož v případě rekonstrukce
komunikací mezi obcemi dojde ke zvýšení komfortu účastníků cestovního ruchu.
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4. Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
MAS Mezi Hrady z. s. je spolkem občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry
a veřejné správy. MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustaveny
tzv. povinné orgány, jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Stanovách MAS
(Stanovy jsou k nalezení zde: https://www.mezihrady.cz/mas/dokumenty/stanovy-spolku/).
MAS Mezi Hrady, z. s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Jde o místní partnerství tvořené fyzickými a právnickými osobami (členy) hájícími veřejné
a soukromé socioekonomické zájmy působící na území zapojených obcí, které vyslovily souhlas
s realizací SCLLD MAS Mezi Hrady na svém území.
Povinnými orgány spolku MAS Mezi Hrady(https://www.mezihrady.cz/mas-mezi-hrady/organymas/ jsou:
-

Valná hromada – nejvyšší orgán;
Výkonná rada – statutární a výkonný orgán;
Výběrová komise – výběrový orgán;
Kontrolní výbor – kontrolní a monitorovací orgán.

Nejvyšším orgánem MAS Mezi Hrady, z. s. je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku a veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.. Valná hromada
je svolávána Výkonnou radou minimálně 1x ročně.
Statutárním a výkonným orgánem je Výkonná rada sestávající se z minimálně 7 členů MAS, kteří
jsou voleni Valnou hromadou na dobu 2 let. Výkonná rada řídí činnost spolku v období mezi
zasedáními Valné hromady. Předseda Výkonné rady je statutárním zástupcem MAS. Výkonná rada
je svolávána jejím předsedou, a to minimálně 3x ročně.
Výběrovým orgánem je Výběrová komise spolku, která má nejméně 7 členů a tito jsou voleni
Valnou hromadou na dobu 1 roku. Výběrovou komisi svolává její předseda, který řídí její zasedání.
Kontrolní výbor je pak kontrolním orgánem spolku, má nejméně 5 členů, kteří jsou voleni Valnou
hromadou na dobu 2 let a musí být členy spolku. Kontrolní výbor vede předseda, který nejméně
1x ročně podává zprávu Valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti.
Chod MAS je organizačně zajišťován prostřednictvím kanceláře MAS, která sídlí v budově
Obecního úřadu Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice. Kancelář je vedena prostřednictvím
vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, který je zodpovědný za praktický výkon rozhodnutí
MAS, za vyhlašování sběru projektů, sběr dat a další administrativní práce nezbytné pro jednání
rozhodovacích orgánů MAS. Kancelář dále tvoří zaměstnanci spolku v trvalém pracovním poměru,
případně osoby vykonávající pro spolek činnosti na základě DPP či DPČ. Kontakty na pracovníky
a
statutárního
zástupce
MAS
jsou
zveřejněny
na
webu
MAS
(https://www.mezihrady.cz/kontakty/).
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Obrázek 4 Organizační struktura MAS Mezi Hrady, z. s.

Zdroj: Výroční zprávy MAS Mezi Hrady, z. s.

4.2 Popis animačních aktivit
Animační činnost patří mezi hlavní činnosti MAS, jejímž prostřednictvím dochází k rozvoji v území
na základě spolupráce s místními aktéry. Díky animační činnosti jsou lépe reflektovány potřeby
v území, efektivněji se zaciluje podpora, zkvalitňuje se poradenství a přináší se nové podněty
k rozvoji území. MAS si tím buduje dobré jméno a lépe propaguje svoje další aktivity.
K animačním aktivitám pro období 2021–2027 patří:
-

-

realizace seminářů pro žadatele k jednotlivým výzvám a semináře pro příjemce (zprávy
o realizaci, žádosti o platbu);
organizace seminářů/workshopů pro členy a širokou veřejnost pro zvýšení povědomí
o nových chytřejších řešeních (energetika, sucho v krajině apod.), osvojování příkladů
dobré praxe, výměna zkušeností;
aktivity pro veřejnost pro rozvoj území a zvýšení povědomí o strategii CLLD a celkově její
propagace;
konzultace a poradenství projektových záměrů;
informování žadatelů o způsobu výběru projektů, nastavení procesů a usnadnění výměny
informací mezi zúčastněnými stranami;
metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci;
konzultační činnost při realizaci projektu;
metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti
projektu.
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4.3 Popis monitoringu a evaluace strategie
MAS Mezi Hrady bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým
pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období
2021–2027 a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj,
odboru regionální politiky.
Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního pánu budou ze strany
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI4. Hodnoty těchto indikátorů budou
sledovány v monitorovacím sytému.
Monitoring projektových záměrů:
-

Projektový záměr žadatelů je zaznamenán do elektronické aplikace Katalog projektů5.
Podle charakteristiky je zaznamenáno doporučení k projektu, např. zdroje financování.
Seznamy projektových záměrů jsou výstupem z Katalogu projektů.
Doplněné záměry jsou připraveny k podání žádosti na ŘO nebo SZIF v případě PRV.

Monitoring přijatých žádostí:
-

Po podání žádosti je do Katalogu projektů zaznamenán datum a čas příjmu žádosti.
Seznamy projektových záměrů jsou výstupem z Katalogu projektů.
Na internetových stránkách MAS je možné zobrazit výstupy dle výzev i dle jednotlivých
opatření SCLLD.

Monitoring monitorovacích indikátorů:
-

Při zadání projektu jsou žadatelem zadány předpokládané monitorovací indikátory do
Katalogu projektů.
Na internetových stránkách MAS je možné zobrazit seznamy indikátorů dle žádosti a dle
opatření SCLLD.

Monitoring doporučených žádostí k financování:
-

Po výběru Výběrovou komisí je výsledek zaznamenán do Katalogu projektů.
Datum registrace na ŘO nebo ZS je zaznamenán do Katalogu projektů.
Data a výsledky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti na ŘO nebo ZS jsou
zaznamenány v Katalogu projektů.
Na internetových stránkách MAS je možné zobrazit seznamy a výstupy dle výzev a dle
jednotlivých opatření SCLLD.

Monitoring zrealizovaných projektů:
-

Ukončení realizace projektu je zaznamenáno do Katalogu projektů.
Na internetových stránkách MAS je možné zobrazit seznamy a výstupy dle výzev a dle
jednotlivých opatření SCLLD.

Monitoring ukončených projektů:
-

Ukončení projektu je zaznamenáno do Katalogu projektů.
Na internetových stránkách MAS je možné nalézt ukončené projekty.

4 NČI= Národní číselník indikátorů.
5

Katalog projektů – pracovní označení pro elektronickou databázi řídícího orgánu. V programovém období 2021-2027 šlo o aplikaci MS2014+
a Portál farmáře.
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V rámci MAS probíhá taktéž kontrola fyzické realizace projektů. Tu zajišťuje v MAS Mezi Hrady
její Kontrolní výbor. Činností Kontrolního výboru je:
-

kontrola projektů financovaných v rámci SCLLD, v průběhu realizace, po ukončení
realizace a v době udržitelnosti projektu;
fyzická kontrola projektů v místě realizace projektů;
dokladová kontrola projektů.
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5. Povinná příloha – Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně
vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně
prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje
pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu
kontroly dodržování standardů MAS.

V Hudlicích dne 24.6.2021
……………………………………………………….
Ing. ĽUBICA KOTOUČKOVÁ
Předseda Výkonné rady MAS
Statutární zástupce MAS
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